SVETOVÝ DEŇ HEPATITÍDY –
28. júl
Hepatitída A

Hepatitída B

Hepatitída C

Hepatitída E

1.4 milióna

240 miliónov

150 milióna

20 %

ľudí sú chronicky nakazení
hepatitídou typu C

Hepatitída E môže vyvolať úmrtnosť
až u 20% tehotných žien v treťom
trimestri.

ľudí sa nakazí každý rok
vírusovým zápalom pečene

ľudí žije s chronickou HBV

Hepatitída A je vírusové ochorenie
pečene, ktoré môže mať mierny až
ťažký priebeh .

Hepatitída B je vírusová infekcia,
ktorá napáda pečeň a môže spôsobiť
akútne a chronické ochorenie.

VHA sa prenáša konzumáciou
kontaminovaných potravín a vody,
alebo aj prostredníctvom priameho
kontaktu s infekčnou osobou.

Vírus sa prenáša prostredníctvom
kontaktu s krvou alebo inými
telesnými
tekutinami
infikovanej
osoby.

VHA je spojená s nedostatkom
zdravotne nezávadnej vody a zlej
hygieny.
Epidémia môže spôsobiť značné
ekonomické straty.
Dostatočná hygiena a vakcína sú
najúčinnejší spôsob prevencie VHA.

Viac ako 780 000 ľudí zomrie každý
rok na následky hepatitídy B.
Hepatitída B predstavuje vysoké
riziko u zdravotníckych pracovníkov.
V súčasnej dobe je k dispozícii
bezpečná a účinná očkovacia látka.

Vírus hepatitídy C sa prenáša krvou
a najčastejšie spôsoby nákazy sú
invazívne zákroky: nedostatočná
sterilizácia zdravotníckych pomôcok,
tetovanie, piercing, intravenózna
aplikácia drog,...
130 až 150 miliónov ľudí na celom
svete trpí chronickou VHC
U infikovaných,
ktoým
prejde
ochorenie do chronicity sa často
vyvinie cirhóza alebo rakovina
pečene.
350 000 až 500 000 ľudí zomrie
každý rok na VHC.
Antivírusová liečba je úspešná u 5090% liečených osôb.
V súčasnej dobe neexistuje vakcína
proti hepatitíde C, ale výskum v tejto
oblasti prebieha.

Každý rok sa infikuje 20 miliónov ľudí
VHE a 56 600 úmrtí na VHE.
Hepatitída E sa môže rozvinúť do
fulminantnej
hepatitídy
(akútne
zlyhanie pečene).
Vírus hepatitídy E sa prenáša
kontaminovanou
vodu
alebo
konzumáciou bravčových výrobkov
zo zabíjačky.
VHE sa vyskytuje po celom svete,
ale najvyššia prevalencia je vo
východnej a južnej Ázii.
Čína vyrába prvú vakcínu, aby sa
zabránilo VHE, aj keď to nie je zatiaľ
k dispozícii vo svete.
ZDROJ:
http://www.who.int/campaigns/hepatitisday/2014/en/

